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Vacature Infano 

 
Zin om te werken met kinderen? Infano heeft een vacature voor jou…  

 
INFANO ZOEKT: Kinderbegeleid(st)er binnenschoolse opvang - Infano  

 

 

Hoe maak je je laptop, tv en YouTube kidsproof? 
 
Sinds de coronacrisis is de beeldschermtijd van jonge kinderen ( tot en met 6 jaar) toegenomen 
tot gemiddeld 2,5 uur aan beeldschermmedia per dag! Het kijken van filmpjes alsook het spelen 
van online spelletjes.  
Het is raadzaam om je tablet kidsproof te maken door bepaalde restricties in te stellen. Hier 

volgen enkele tips: 

 

iPad (iOS) 

Voor het instellen van restricties op de iPad dien je het menu als volgt te doorlopen:  

Ga naar instellingen > Algemeen > Beperkingen > Schakel beperkingen in. Vervolgens dien je een toegangscode in te 

stellen. Met deze code kun je de beperkingen ook weer uitzetten als je zelf gebruikmaakt van de iPad. Nu kun je 

specifieke restricties instellen met betrekking tot het gebruik van bijvoorbeeld Safari, FaceTime, de camera, je 

fotoalbum en aankopen in de App Store. Het is raadzaam om hier onder andere 'Kopen vanuit apps' te blokkeren, 

omdat in sommige (kinder)games extra aankopen kunnen worden gedaan in het spel. `Je kunt hier ook instellen 

welke websites toegankelijk zijn en waar je kind naar mag luisteren. Afhankelijk van je iOS kun je de beperkingen 

eventueel instellen via: Algemeen > Schermtijd > Schakel Schermtijd in. Doorloop vervolgens alle stappen naar 

voorkeur. 

Windows-tablet  
Voor tablets met Windows, in dit geval Windows 10 (de meest recente versie van Windows), kun je ook een profiel 
met beperkingen maken. Dit gaat als volgt: Ga naar Instellingen > Accounts > Gezin en andere personen en klik op 
‘Een familielid toevoegen’. Je ziet nu een popup-venster waar je kan klikken op ‘Kind toevoegen’. Hier voeg je het e-
mailadres van je kind toe. Als je kind geen e-mailadres heeft, klik je op 'De persoon die ik wil toevoegen heeft geen 
e-mailadres'. Vervolgens vul je alle gegevens in om een e-mailadres aan te maken. Je hoeft dit e-mailadres verder 
niet te gebruiken. In het volgende scherm vul je je eigen e-mailadres of telefoonnummer is als backup van de e-
mailaccount van je kind. Daarna wordt er gevraagd of je de online-ervaringen van je kind wil delen met Microsoft. 
Ook kun je promotieaanbiedingen ontvangen. Zet deze opties uit. Je klikt nu op volgende en sluiten. 

https://www.infano.be/werken-bij-infano/binnenschoolse-opvang-vacatures/kinderbegeleidster-binnenschoolse-opvang/?vacid=00053
https://radar.avrotros.nl/nieuws/item/kinderen-zitten-door-coronacrisis-meer-voor-een-beeldscherm/


Het nieuwe profiel voor je kind kun je instellen via de link onder het beperkte profiel of 

via account.microsoft.com/family. Hier log je in met je eigen account, waar je vervolgens de restricties voor je kind 

kunt instellen.  

Android-tablet  

Op Android-tablets kun je een profiel met beperkingen aanmaken voor je kind. Dit doe je als volgt:  

Ga naar Instellingen > Gebruikers > Gebruiker of profiel toevoegen > Gebruiker (beperkt profiel). Nu kun je een 

nieuw profiel maken met specifieke beperkingen, zoals: restricties per app en toegang tot de camera. Vergeet niet 

naar deze account te schakelen wanneer je kind gebruikmaakt van de tablet.  

YouTube 

Het online videoplatform YouTube staat vol met leuke en informatieve content, maar er zijn ook video’s waarvan je 

liever niet hebt dat je kind ze ziet. Speciaal voor kinderen is er zodoende YouTube Kids ontwikkeld, een kindervariant 

van het platform.  

Voor wat oudere kinderen kun je de ‘beperkte modus’ van de standaardversie van YouTube inschakelen. Dit is een 

optionele instelling die je kunt gebruiken om mogelijk niet-gezinsvriendelijke content weg te filteren, die je niet 

geschikt vindt voor anderen die je apparaat gebruiken. Hiervoor heb je een Google-account nodig, waarmee je 

ingelogd moet zijn op YouTube. Je kunt natuurlijk ook ongepaste video’s rapporteren door op de die grijze puntjes 

rechts onder de video te klikken en vervolgens op melden.  

Apps voor ouderlijk toezicht:  

Je kunt ook apps en programma’s downloaden voor het instellen van beperkingen, zoals: Norton Family Safety of 

Microsoft Family.  

Tv 

Mocht je bepaalde televisieprogramma’s niet kindvriendelijk vinden, dan kun je deze content blokkeren. Hoe je dit 

kunt instellen is afhankelijk van de provider. Bij KPN kun je een kinderslot aan- of uitzetten. Bij nieuwe abonnees 

staat dit standaard aan. Ook kun je zelf de leeftijdsgrens en de inhoud die je wilt blokkeren aanpassen. Bij Ziggo 

verschilt dit per televisiemerk en type. De instellingen verschillen ook als je een mediabox of cammodule hebt. Je 

kunt hiervoor de website raadplegen. Bij Caiway is dit eveneens afhankelijk van je ontvanger. Lees hier hoe je bij 

Tele2 een kinderslot instelt. Bij Telfort is het afhankelijk van welke afstandsbediening je hebt. Met de zwarte kun je 

alleen een tijdvak instellen, met de witte kun je ook de leeftijdsgrens aanpassen. 

 

Sinterklaasfeest in de Starsky-club 

Dikke dankjewel aan de Starsky-club voor  

het  geweldige Sinterklaasfeest! 

 
 

 

Kerstviering 20 december in de Sint Kristoffelkerk. 

We gingen met onze kleuters naar de kerstviering in de  

Sint Kristoffelkerk te Londerzeel.  

De juffen vertelden het kerstverhaal,  

we zongen liedjes en werden even stil”. 

 

 

 

https://account.microsoft.com/family
https://support.google.com/youtube/answer/174084?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl
https://www.kpn.com/televisie/installeren/kinderslot-instellen.htm
https://www.ziggo.nl/klantenservice/televisie-radio/digitale-tv/kinderslot-of-zenders-vergrendelen#/
https://www.caiway.nl/klantenservice/televisie-en-radio/tv-ontvangers/kinderslot-instellen
https://www.tele2.nl/klantenservice/thuis/televisie/kinderslot-instellen/
https://www.telfort.nl/persoonlijk/service/kinderslot-instellen.htm


 Veel succes juf Charlotte! 

Juf Charlotte gaat een nieuwe uitdaging aan vanaf 1 januari!  

We wensen juf Charlotte veel succes met het opstarten van hun nieuwe hoevewinkel.  

“De Biokast” te Steenhuffel  

 

 

Hopsakee voor de peuter- & 1ste kleuterklassen in de week van 10 – 17/01 

Ook voor onze allerkleinsten is er een sportdag voorzien.   

Er komt een bewegingslandschap met groot spelmateriaal in  

onze polyvalente zaal in de nieuwbouw.   

De kleuters gaan genieten van dit heerlijk, aantrekkelijk 

speelparadijs.  

 

 

Familievoorstelling “WARS” in de Pit in Buggenhout 
 

GC De Pit kijkt al vooruit en heeft een fantastische familievoorstelling in het verschiet! 
Kom met hele gezin op zaterdag 25.02.23 om 15u ‘WARS’ van Tal en Thee  bekijken.  
De voorstelling is geschikt voor iedereen vanaf 5 jaar. 
Live muziek, formidabel poppenspel en een animatiefilm verbeelden en verklanken deze gloedvolle fonkelende 
wereld. Via deze link kan je de sfeer al een beetje opsnuiven: https://talenthee.be/producties/wars-5/. 
  
Tickets zijn verkrijgbaar via onze webshop: https://webshopbuggenhout.recreatex.be/. 
Hopelijk tot dan! 
  

Belangrijke data in januari.  Noteer ze alvast je agenda! 
Driekoningen: vrijdag 6 januari  

Ouderraad: dinsdag 10 januari om 20u 

Infoavond nieuwe peuters: donderdag 12 januari om 19u30 

Turnen met de bejaarden in Herfstvreugde: maandag 16 januari > dolfijnklas 

Kriebelcontrole: woensdag 18 januari  

Bib-bezoek voor de 3de kleuterklassen: maandag 23 januari  

Kijkuurtje voor de nieuwe peuters: woensdag 25 januari van 8u30 tot 9u30 

Spelvoormiddag voor de 2de kleuterklassen: woensdag 25 januari van 11u tot 12u.  

Pedagogische studiedag = GEEN SCHOOL = donderdag 26 januari 

Feest van de Heilige Angela: vrijdag 27 januari 

Start inschrijvingsperiode kinderen met voorrang: maandag 30 januari tot en met 10 februari.  

Dag van de directeur: dinsdag 31 januari  

 

 

https://talenthee.be/producties/wars-5/
https://webshopbuggenhout.recreatex.be/

